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شماره اطالعیه1400/03/19-12030075 :

اطالعیه

صاردکننده :مدرییت نظارت رب نهاداهی مالی

موضوع :سند جامع الزامات امنیت اطالعات بازار سرماهی

مخاطبین :کلیه نهاداهی مالی

با سالم و احترام؛
به اطالع میرساند ،با توجه به افزایش تهدیدات سایبری بر روی زیرساختها و سامانههای بازار سرمایه با هدف اختالل
در سرویسدهی به مشتریان ،سرقت و افشای اطالعات مشتریان و شرکت ،اختالل در عملکرد معامالتی شرکت ،الزامات
امنیت اطالعات بازار سرمایه به شرح زیر جهت بهرهبرداری ابالغ میشود .کلیه نهادهای مالی موظفاند ،الزامات زیر را
رعایت نمایند:
.1

پیادهسازی الزامات اطالعات بازار سرمایه(نسخه )4.0

.2

انجام تست نفوذ سامانههای بر بستر اینترنت ،توسط شرکتهای مورد تایید افتا

.3

بهروزرسانی سیستم عاملها ،تجهیزات امنیت و شبکه و سیستمهای کاربران

.4

بازنگری کلیه دسترسیهای مدیریتی (پنل ادمین RDP ،SSH ،و از این قبیل) به سامانهها ،سرویسهای

زیرساختی ،تجهیزات شبکه و امنیت و سیستم عاملها به صورت مستقیم از شبکه اینترنت (استفاده از  VPNبا پروتکلهای
)L2TP/SSTP
.5

اطمینان از بسته بودن تمام پورتهای غیر ضروری سرویسها

.6

پایش مستمر ترافیک شبکه و الگهای سرویسهای حیاتی

.7

بازنگری امنسازیهای انجام شده در سطح تجهیزات ،سرویسها ،پایگاه دادهها و سیستم عاملها

.8

اعمال افزونگی در کلیه الیههای زیر ساختی سرویسدهی به منظور جلوگیری از قطع شدن سرویس

.9

محافظت از سامانههای موجود در بستر اینترنت با استفاده از تجهیزات  WAF/IPSاختصاصی

.10

تغییر کلیه کلمات عبور پیشفرض بر روی کلیه سیستمها و سامانهها
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 11عدم استفاده از کاربران اشتراکی در سیستمها ،سرویسها و سامانهها
 12تفکیک صحیح منطقی شبکه کاربران داخلی به  VLANها و Zoneها و استفاده از فایروال در شبکه
داخلی برای ایجاد دسترسیهای الزم
 13عدم وجود دسترسی  Anyاز شبکه کالینتها به سمت اینترنت
 14عدم اعتماد به شبکههای متصل باالدستی و همکار
 15حذف دسترسیهای موقتی اعطا شده در سرویسها و شبکه
 16نصب آنتی ویروس با الیسنس اصلی برای تمامی کامپیوترهای کاربران و سرورها
 17پشتیبانگیری از داده ها و نگهداری حداقل یک نسخه پشتیبان در خارج از شبکه داخلی به صورت
امن
 18اطمینان از انتقال دادههای محرمانه برروی بسترهای ارتباطی از جمله اینترنت با استفاده از پروتکلهای
امن و به صورت رمز شده(مانند )SSL
 19عدم  publishسامانه تستی و غیر عملیاتی بر روی اینترنت
 20انجام اسکن آسیبپذیری شبکه و رفع موارد آسیبپذیر به صورت دورهای
 21حذف دسترسی به پنلهای مدیریتی سامانهها در بستر اینترنت
 22اطالعرسانی کلیه موارد مشکوک به مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه
الزم به ذکر است ،مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه مسئول پاسخگویی در خصوص موارد فوق
میباشد.

میثم فدائی واحد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
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